
Slovo úvodem
O prázdninách 5. července 2013 proběhne na Velehradě velká událost. 
Připomeneme si při ní, že před 1150 lety na Velkou Moravu připutovali 
bratři Cyril a Metoděj. Jejich pevná a odvážná víra v Boha je nám velkým 
vzorem.
V rukou držíte pomůcku, která má děti lépe seznámit s životem a dílem 
těchto světců. Má jim ukázat, že stojí za to se od nich učit vytrvalosti, píli  
a naslouchání Boží milosti, s kterou pak dokážou v životě uskutečňovat 
velké věci.
Materiál vznikl ve spolupráci mezi Centrem pro katechezi Arcibiskupství 
olomouckého a dětským časopisem Nezbeda.

Mgr. Anna Skočovská



1
Cyril a Metoděj se narodili v přístavním 

městě Soluni v Řecku.



2
Rodiče jim svým příkladem víry 

ukazovali, kdo je Pán Ježíš.



3
Cyril s Metodějem byli hrdí na to,

že v Soluni kdysi pobýval svatý Pavel.



4
Oba bratři ve škole rozvíjeli

svá nadání.



5
Podle legendy měl Cyril v dětství sen,  

že se ožení se Sofií (Moudrostí).



6
Legenda říká, že Cyril ztratil krahujce, 

kterého měl rád.



7
Cyril měl za svůj vzor svatého Řehoře, 

který psal knihy o Pánu Bohu.



8
Bratři si vybírali kamarády mezi těmi,

se kterými si hráli a pomáhali si.



9
Metoděj byl povoláním právník a později 

se stal místodržitelem jedné krajiny.



10
Metoděj vstoupil do kláštera,

ve kterém byl s ostatními mnichy šťastný.



11
Cyril toužil po dalším vzdělání.



12
Pán Ježíš vyslyšel Cyrilovu modlitbu,

aby mohl studovat na univerzitě.



13
Cyril měl radost, když poznal,

že se má stát knězem.



14
Cyril vysvětlil,  

proč prosíme svaté o přímluvu.



15
Cyril byl vybrán, aby šel k Saracénům 

vydat svědectví o křesťanství.



16
Bratři odešli k Chazarům, aby jim

ukázali, jak je radostné být křesťany.



17
Podařilo se jim najít vzácné ostatky 

svatého Klimenta.



18

Bratři hovořili s nadšením o Pánu Bohu 
před prostými lidmi i panovníky.



19
Bratři viděli, že lidé opouštějí pohanské 
zvyky a začínají věřit skutečnému Bohu.



20
Cyril pro své znalosti dokázal vyluštit

záhadu s tajemným nápisem na poháru.



21
Na Velké Moravě žili naši předci,  

Slované.



22
Velkomoravský kníže Rostislav  

žádal císaře o misionáře.



23

Cyril s Metodějem souhlasili, 
že půjdou na Velkou Moravu 
učit lidi žít podle evangelia.



24
Cyril sestavil pro Slovany novou abecedu  

– HLAHOLICI a přeložil do ní Písmo svaté.



25
Cyril s Metodějem 

přišli na Velkou Moravu v roce 863.



26
Po příchodu na Velkou Moravu 

založil Cyril školu pro kněze a učitele.



27
Cyril věděl, jak je důležité číst knihy 

a hlavě Písmo svaté.



28
Metoděj sepsal pro Slovany pravidla, 

která budou dodržovat.



29
Cyril se svými žáky putoval

za biskupem do Benátek.



30
Cyril připomínal, že Pána Ježíše
můžeme chválit jakoukoli řečí.



31
Cyril a Metoděj putovali do Říma, záleželo 

jim na tom, aby papež věděl, co dělají.



32
Papež souhlasil s tím, aby se sloužila

mše svatá ve staroslověnštině.



33
Cyril vstoupil v Římě do kláštera,

kde zemřel.



34
Metoděj vydržel i kruté věznění,
které mu připravili závistiví lidé.



35

Metoděj se stal arcibiskupem a chtěl, 
aby Slované poznali,

jak je krásné žít s Ježíšem.



36
Kníže Bořivoj s Ludmilou uvěřili  
v Pána Boha a nechali se pokřtít. 



37
Metoděj se svými pomocníky dokončil 

překlady Bible do staroslověnštiny.



38
Metoděj přál dobro i nepřátelům.



39
Kamkoli Metoděj přišel, povídal o dobrém 

Bohu a přinášel lidem Boží požehnání.



40
Lidé věřili, že se Metoděj dostal  

po smrti rovnou do nebe.



41
Metodějovi žáci byli velkomoravským  

knížetem Svatoplukem vyhnáni.



42



43

Každý rok se koná 5. července  
na Velehradě národní pouť 

ke svatým Cyrilovi a Metodějovi.


